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 خارج دانشگاه با دانشگاه بیرجند های پژوهشیآیین نامه عقد قرارداد

 

های مورد نیاز جامعه و ی مشارکت دانشگاه در طرحهای کالن کشور و به منظور توسعهباتوجه به سیاست

ها، صنایع و نهادهای دولتی ت علمی دانشگاه بیرجند با سازمانافزایش تعامالت علمی و فرهنگی اعضای هیا

 های پژوهشی دانشگاهعقد قرارداد آئین نامهمندی این تعامالت، در کشور و با عنایت به لزوم نظامو خصوصی 

 شود.ارج دانشگاه به شرح زیر ارائه میبا خ بیرجند

 اهداف  -1ماده 

           ت و مشاوره اعضای هیا پژوهشیهای کرد طرحآیند عقد قرارداد، نظارت و هزینهسازی فرهمسان - 1-1

 های دولتی و خصوصی خارج دانشگاهعلمی دانشگاه بیرجند با سازمان

 دانشگاه با سایر ارکان جامعه پژوهشیکمک به تسهیل و گسترش تعامالت علمی و  - 2-1

محور و در راستای  تقاضاهای دانشگاه از طریق پژوهشاختصاصی کمک به توسعه درآمدهای  - 3-1

 های کالن وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسیاست

 تعاریف -2ماده 

 دانشگاه بیرجنددانشگاه:   -1-2

های دولتی و خصوصی متقاضی ها و سازمانشرکت، افراد حقیقیهای اجرایی، دستگاه کارفرما: -2-2

 و ... آموزشی، مشاوره، پژوهشی طرح

ین که جهت انجام خدمات موضوع این آئبیرجند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  مجری اصلی: -3-2

 نامه، طرف قرارداد کارفرمای اصلی خواهد بود.

، پژوهشیدر هر طرح  طرحعضو هیات علمی دانشگاه بیرجند که جهت انجام  مجری مسئول: -4-2

 دانشگاه خواهد بود. مشاوره یا آموزشی، طرف قرارداد داخلی با معاونت پژوهش و فناوری

باشند و گردد که دارای پست کارشناسی در دانشگاه بیرجند میرشناسان به اعضایی اطالق میکا تبصره:

های دریافتی از طرحلذا  .دارند تخصص الزم در راستای طرح مربوطه رادارای مدرک تحصیلی یا 

و  کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاهی نوط به تصویب شورامکارشناسان یا دانشجویان دانشگاه 

 می باشد.دانشجویان با اجازه استاد راهنما 

 در آن مشغول می باشد. مجری مسئولای که دانشکده واحد اجرای طرح: -5-2
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یک عضو  مابینفق اولیه و ارائه طرح، مستقیماً فیهایی که پیگیری، تواطرح :های نوع الف طرح -6-2

 انجام پذیرفته است. کارفرماهیات علمی دانشگاه بیرجند و 

مابین و یا هایی که توسط کارفرمای اصلی و در راستای تفاهم نامه فیطرح :های نوع ب طرح -7-2

از طریق های خارج دانشگاه، به دانشگاه بیرجند ارائه و دانشگاه جهت تعیین مجری مسئول نیازهای سازمان

تصویب و تعیین پروپوزال نهایی مربوطه  کند.اقدام میهای دریافتی بررسی و تصویب پروپوزال راخوان وف

 در شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه انجام خواهد شد. 

مابین فیآموزشی که  طرحیا  ، نظارتقرارداد، تفاهم نامه یا پیشنهاد طرح تحقیق، مشاوره قرارداد: -8-2

 شود.و فناوری دانشگاه به نمایندگی از طرف دانشگاه و کارفرمای اصلی منعقد میمعاونت پژوهش 

مابین معاونت فیآموزشی که  طرحیا  ، نظارتقرارداد انجام طرح تحقیق، مشاوره قرارداد داخلی: -9-2

 شود.ی دانشگاه و مجری مسئول منعقد میپژوهش و فناور

الزحمه ناظر  باشد. حقکه بر اجرای پروژه نظارت دارد میاعالمی کارفرما ی نماینده ناظر خارجی: -10-2

تواند به به طرح پرداخت گردد. دانشگاه می باشد و نباید از مبلغ قرارداد مربوطبه عهده کارفرما می

ین درخواست کارفرما نسبت به معرفی افراد متخصص به کارفرما بمنظور نظارت بر پروژه اقدام نماید اما تعی

 نهایی ناظر به عهده کارفرما می باشد. 

 است. شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجندمنظور  شورا: -11-2

 است. هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده های دانشگاه بیرجندمنظور  هسته: -12-2

 است که توسط  صنعت دانشگاه بیرجندروه کارآفرینی و ارتباط با منظور گ دفتر ارتباط با صنعت: -13-2

 ین نامهول این آئمقراردادهای مش -3ماده 

ها بنا به درخواست این نوع پروژه: های برون دانشگاهیای يا نظارتی پروژهخدمات مشاوره  -1-3

 گردد.های کارفرما تعریف میرزیابی و نظارت بر اجرای قراردادکارفرما جهت ا

خدمات تخصصی است که در آزمایشگاه مرکزی یا : کامپيوتری و کارگاهی آزمايشگاهی، خدمات -2-3

ت هزینه انجام کار بر اساس تعرفه/ توافقی صورت پژوهشی و با پرداخهای آموزشی/ آزمایشگاه تخصصی گروه

 گیرد.می

ر بمنظور ارائه راهکارهای مبتنی ه ها به سفارش کارفرما و باین پروژه: پژوهشی  خدمات آموزشی -3-3

فعالیت و اهداف کارفرما انجام  یها و یا رفع مشکالت موجود در حوزهپژوهش جهت کمک به بهبود فرآیند

 می شوند.
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  نامه های تحصيالت تكميلیهای تحقيقاتی در قالب پايانطرح -4-3

 گردش کار-4ماده 

های نوع الف از انعقاد قرارداد مربوط به طرح عقاد قرار داد و همچنین مراحل پسمراحل اننمودار گردش کار 

  و به شرح ذیل می باشند: قابل مشاهده و بهره برداری می باشد 3و  2، 1و ب در پیوست شماره 

 

 طرح های نوع الف:  -1-4

ارسال فرم اولیه قرارداد خارجی )توافق شده با عضو هیات علمی دانشگاه( از طرف کارفرمای   -1-1-4

موارد و ( 4) نمونه پیوست شماره به امضای کارفرما رسیده باشد  کهاصلی، به دفتر ارتباط با صنعت 

نامه همراه آن ذکر  و همچنین مشخصات مجری مسئول پیشنهادی در متندر قرارداد  5پیوست شماره 

 شده باشد.

ده مربوطه ارسال یک نسخه از قرارداد خارجی به همراه فرم تکمیل شده قرارداد داخلی به دانشک  -2-1-4

توسط مجری  کلیه صفحات یک نسخه قرارداد خارجیو  (6پیوست شماره قرارداد داخلی ) سه نسخه و امضا

درخواست سایر مستندات مورد پروپوزال طرح تحقیق و  ،تکمیل شدهو خارجی قرارداد داخلی مسئول. 

به دفتر ارتباط با صنعت سته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده مربوطه همصوبه با کارفرمای اصلی، 

  عودت داده می شوند.

پیوست ) مالی اخذ شده توسط مدیریت امور مالی دانشگاه تعهدنامهارائه یک نسخه از  پس از -3-1-4

امضا و  قرارداد خارجی نهایی شده، توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از مجری مسئول، (7شماره 

 گردد.ارسال می ارفرماکجهت 

قرارداد داخلی نهایی شده، توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به مجری ارسال امضاء و  -4-1-4

 مربوطه دانشکده هستهمسئول و 

 ب:طرح های نوع  -2-4

ی اعضای هیات کلیه پیشنهاد به یدریافت پیشنهاد انجام طرح از سوی کارفرمای اصلی و ارائه -1-2-4

 های مرتبطعلمی دانشکده

در صورتیکه بیش از یک طرح ارائه های پیشنهادی اعضای هیات علمی )بررسی و گزینش طرح -2-2-4

با رعایت نکات  مربوطههسته و تایید نهایی توسط پروپوزال منتخب ، ارائه اصالحات توسط شورا شده باشد(

 8مندرج در فرم پیوست شماره 

و ارسال نهایی آن برای کارفرما توسط دفتر  توسط هسته بررسی اصالحات الزم پیشنهاد طرح -3-2-4

 ارتباط با صنعت
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)مراحل طرح های نوع الف(  4-1-4و  4-1-3 ،4-1-2، 4-1-1سایر مراحل مشابه بندهای  -4-2-4

 باشد.می

باشد از  پژوهشیچنانچه دستگاه خارج دانشگاهی فاقد الگوی خاصی جهت ارائه پیشنهاد موضوع  :1تبصره 

 می توان استفاده کرد.  9پیوست شماره  پروپوزالنمونه 

ید موارد ذیل به منزله بررسی و تائ در هر مرحله مربوطه یانشکدهدکارآفرینی هسته  یمصوبه : 2تبصره 

 خواهد بود:

 اجرای تعهدات مندرج در قرارداد و یا پیشنهاد طرحامکان د تائی 

  طرح از حیث تخصص و تجربه  یپیشنهادمجری مسئول صالحیت کلی 

داد خارجی و داخلی نسبت به ی قرارمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه موظف است پیش از امضا :3تبصره 

و همچنین در حین اجرای قرارداد جاری  وضعیت عملکرد مجری مسئول در قراردادهای منعقده پیشین

عدم اجرای در صورت  . بدیهی استبررسی الزم را بعمل آورد نسبت به اجرای تعهدات مجری مسئول

رینی و ارتباط با تصویب شورای کارآف تواندمی ،تعهدات مجری مسئول در قراردادهای قبلی و یا قرارداد جاری

های دانشگاه و نسبت به پیشنهاد تغییر مجری مسئول به کارفرما با تکیه بر پتانسیل با صنعت دانشگاه 

در  شود اقدام نماید.عضو هیات علمی جدیدی که پیشنهاد می پژوهشی یارتباط موضوع پروژه با زمینه

مربوطه به امضای  پژوهشیقرارداد داخلی بابت باقی تعهدات دانشگاه در طرح  ،صورت تغییر مجری مسئول

با مجری مسئول جدید و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواهد رسید و قرارداد داخلی قبلی مربوطه 

بدیهی است در صورت لغو قرارداد قبلی  لغو یا در همان مرحله خاتمه یافته تلقی خواهد شد.تصویب شورا 

 مسئول قبلی، ملزم به عودت مبالغ دریافتی به حساب دانشگاه خواهد بود. مجری

را نهایی  موظف است پس از عقد هر قرارداد داخلی، یک نسخه از قرارداد داخلی پژوهشیمعاونت  :4تبصره 

 دانشکده مربوطه ارسال نماید. هستهبه مدیریت امور مالی دانشگاه و مسئول 

بندی اجرای طرح توسط مجری شکده، مسئول نظارت بر رعایت زماندر هر دان هستهمسئول  :5تبصره 

 با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه خواهد بود. مربوطه مکاتبات داخلی و طرح مسئول

بایگانی مکاتبات مستقیم خود با کارفرما را جهت  یمجری مسئول، موظف است یک نسخه از کلیه :6تبصره 

 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نماید. تا زمان اختتام طرح به

صحافی شده گزارش نهایی طرح  ینسخه کارفرمای اصلی و اختتام طرح توسط یدپس از تائ :7تبصره 

، مسئول به اطالع مجری مسئول، مدیر امور مالی دانشگاه اختتام طرح ،هستهتایید پس از و دریافت شده 

 مربوطه خواهد رسید. دانشکده هسته و ریاست
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الینفک طرح بوده و بدون آن، معاونت  ءهای الف و ب قرارداد داخلی جزدر هر دو نوع طرح: 8تبصره 

 نخواهد کرد. ءو فناوری، قراردادی با کارفرمای اصلی امضا پژوهش

درخواست مفاصا حساب از تامین کارفرما با موضوع  ینامهیک نسخه از  ،الزم است مجری مسئول: 9تبصره 

عهده مجری پیگیری الزم تا دریافت مفاصا حساب مذکور به و تحویل دانشگاه دهد.اجتماعی را دریافت 

 مسئول خواهد بود.

پذیرش تعهد اجرای کلیه  یقراردادهای داخلی و خارجی توسط مجری مسئول، به منزله امضاء :10تبصره 

 باشد.تعهد توان اجرای طرح توسط وی می مفاد قراردادهای مذکور و همچنین

های منعقده در زمان سپری شده ایست هر سه ماه یک بار گزارش طرحبدفتر ارتباط با صنعت می :11تبصره 

 را به استحضار شورا برساند.

 قرارداد خارجی -5ماده 

 گردد:الب یکی از دو حالت زیر تنظیم میپروپوزال توافق شده در ققرارداد خارجی طبق 

م اصالحات مد نظر مجری قرارداد خارجی طبق الگوی کارفرما و توسط کارفرما تنظیم و پس انجا -1-5

 .رسدید طرفین به امضاء طرفین میاصلی و تائ

شماره  پیوست)درصورت نبودن الگوی خاصی توسط کارفرما، طبق الگوی پیشنهادی مجری اصلی  -2-5

 رسد.ید مجری اصلی به امضای طرفین میتوسط کارفرما تنظیم و پس از تائ( 4

جهت بررسی نکات الزم جهت درج در قرارداد خارجی، می بایست توسط  5فرم پیوست شماره  تبصره:

 ط با صنعت دانشگاه بررسی و تکمیل گردد. دفتر کارآفرینی و ارتبا

 مقررات مالی -6ماده 

 شودرداد و مطابق جدول زیر محاسبه میاخذ باالسری از پروژه های الف و ب بر حسب مبلغ قرا  -1-6

 . باشد()مبالغ بر حسب میلیون ریال می

نوع 

 طرح

کمتر 

 100از 

100 - 

500 

500 - 

1000 

1000 - 

1500 

1500 - 

2000 

2000-

3000 

3000-

4000 

4000-

5000 

بيشتر 

 5000از 

 % 5/10 % 11 % 15 % 12 % 5/12 % 13 % 5/13 % 14 % 15 الف

 % 5/15 % 16 % 5/16 % 17 % 5/17 % 18 % 5/18 % 19 % 20 ب

 

یرند گهای خارج دانشگاه قرار میهای دانشجویی که مورد حمایت مالی دستگاهباالسری از پایان نامه -2-6

 شود.محاسبه مین براساس جدول فوق و بیشتر از آ شودنمیمیلیون ریال اخذ  100تا سقف 
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، نامه های دانشجویی به هر مبلغیجهت جذب حمایت از پایاناساتید راهنمای دانشگاه الزم است  -3-6

 طرح نوع الف را دنبال نمایند. مراحل منطبق با

خارج  پژوهشیطرح  اجرای همکاری هر عضو هیات علمی دانشگاه )غیر از مجری مسئول( در ءبه ازا -4-6

 یابد.السری مندرج در جدول فوق کاهش میاز مقادیر سهم با درصد 5/1درصد و تا سقف  5/0 دانشگاهی،

به  خارج دانشگاهی، پژوهشیدانشگاه بیرجند در اجرای طرح و کارشناس  همکاری هر دانشجو به ازاء -5-6

 یابد.از مقادیر سهم باالسری مندرج در جدول فوق کاهش می درصد75/0درصد و تا سقف  25/0میزان 

 گیرد.زء اموال دانشگاه گردد، تعلق نمیبه هزینه خرید تجهیزاتی که جسهم باالسری دانشگاه  -6-6

جزو درآمدهای  آئین نامه، به طور کامل،های منعقده در موضوع این قراردادسهم باالسری دانشگاه از  -7-6

های دانشگاه در جهت توسعه فعالیت و فناوری محسوب شده و توسط معاونت پژوهش پژوهشیاختصاصی 

های بودجه بق ردیفهای مجری و مطاترجیحاً دانشکدهرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه )و کارآف پژوهشی

 ( هزینه خواهد شد.ابالغی پژوهشی

مدیریت مالی دانشگاه موظف است هرگونه واریزی به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه را در  -8-6

دانشگاه  پژوهشی، به حوزه خارج دانشگاهیبا دستگاه های  پژوهشیحوزه  پژوهشیخصوص قراردادهای 

 منعکس نماید.

به حساب درآمد کارفرما واریز وجه مربوطه توسط پس از  مالی در هر مرحله هایپرداخت یکلیه -9-6

انجام از طریق ارسال نامه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به مدیریت مالی دانشگاه، اختصاصی دانشگاه 

 بود.ین نامه خواهد این آئ 7حساب نهایی با مجری مسئول منوط به اجرای تبصره  یتسویه .شدخواهد 

بایست به حساب درآمدهای اختصاصی نامه میحاصل از قرارداد های موضوع این آئین مبالغ  -10-6

 نزد بانک ملی واریز گردد. 2177582197007 ی دانشگاه به شماره

زیر را  هایضمانتتواند مجری اصلی بنا به درخواست کارفرما و یا بر اساس متن قرارداد خارجی، می -11-6

 به کارفرمای طرح ارائه نماید:

 تضمین پیش پرداخت -1-11-6

 مبلغ قرارداد( %5تضمین انجام تعهدات )به میزان  -2-11-6

 (مبلغ قرارداد %10تضمین حسن انجام کار ) به میزان  -3-11-6

هیات محترم  17/1/1387مورخ   هـ38449ت//122که به استناد تصویب نامه شماره الزم به توضیح است 

 گردد.بانکی برای کارفرما تلقی می یریاست دانشگاه معادل ضمانت نامه نامه با امضاءصدور ضمانتوزیران، 

ای که توسط ه عهده دارد. لذا هر ضمانت نامهمجری مسئول طرح، مسئولیت انجام قرارداد را ب :تبصره

خصوص مدیریت  باشد. در اینمجری مسئول متعاقباً ضامن آن می شود،مجری اصلی برای کارفرما صادر می

 باشد.مالی مورد نیاز از مجری مسئول قرارداد میهای به اخذ ضمانت مسئولمالی دانشگاه 



7 
 

توسط امور مالی دانشگاه و پس از  و همکاران طرح، مسئول پرداخت مبالغ قرارداد به حساب مجری -12-6

 مراحل ذیل انجام خواهد شد:

   سند مالی مربوط به واریز مبلغ توسط کارفرما به حساب درآمد اختصاصی مجری ی ارائه -1-12-6

 اصلی

ید گزارش مربوطه( تا مرحله واریز مبلغ مطابق اجرای طرح )تائختتام اید ی تائنامه -2-12-6

 بندی قرارداد خارجی توسط کارفرمازمان

 یدرخواست کتبی )پیوست شماره یفاز طرح، ارائه منظور دریافت مبلغ هر مرحله/ه ب -3-12-6

مبالغ  ،)برای درخواست پیش پرداخت دانشگاهمعاون پژوهش و فناوری ( توسط مجری مسئول به 7

تکمیل  10 یشماره پیوستهای انجام شده در هزینه ،بینی و بابت سایر مراحل طرحقابل پیش

 .گردد(

دانشگاه و سپس نامه معاون  ید دفتر ارتباط با صنعتتائدر مراحل قبل از اختتام،  -4-12-6

 امور مالی دانشگاه مدیریت و فناوری دانشگاه به  پژوهش

مصوبه هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده دریافت اختتام طرح، در مرحله  -5-12-6

امور مالی مدیریت مبنی بر تائید اختتام طرح و سپس نامه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به 

 دانشگاه به همراه تصویر فیش واریزی 

معاونت پژوهش و فناوری  یهواریز مبلغ توسط مدیریت امور مالی دانشگاه و مطابق نام -6-12-6

)حق  کسورات قانونی و سهم باالسری دانشگاه به حساب مجری مسئول پس از کسردانشگاه، 

التحقیق همکاران طرح، توسط امور مالی دانشگاه و بصورت مجزا به حساب هر کدام از همکاران 

 گردد(طرح واریز می

 اند.شده ارائه 11یر مقررات مالی مورد نیاز جهت آگاهی در پیوست شماره سا :تبصره 

 امتیاز گزارش و آورده طرح -7ماده 

پس از اختتام طرح )اجرای و  به شرح ذیل پژوهشیبا موضوع قراردادهای به  آورده تنها مبلغ امتیاز -1-7

به همراه ابالغ اختتام طرح به مجری محاسبه و (، توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 7تبصره 

امتیاز آورده و  یبمنظور محاسبه کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاهمالک مسئول اعالم خواهد شد. 

 گزارش پایانی طرح های خارج دانشگاهی نامه مذکور خواهد بود. د تائی

نامه ارتقاء اعضای مطابق آئین جهت ارتقاء اعضای محترم هیات علمی دانشگاه،طرح  یدهآورالف( امتیاز 

 .در نظر گرفته خواهد شدهیات علمی 
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مطابق آئین هیات علمی دانشگاه،  )گرنت( اعضاء پژوهشیجهت تخصیص اعتبار طرح  یآوردهب( امتیاز 

  خواهد شد.در نظر گرفته  نامه ارتقاء

با  جهت ارتقاء اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، پژوهشهای امتیاز مربوط به گزارش علمی طرح -2-7

توسط کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ید اختتام طرح توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، ئتا ارائه

 دانشگاه تعیین و اعطاء خواهد شد.

اعضای )گرنت(  پژوهشیجهت تخصیص اعتبار  پژوهشهای امتیاز مربوط به گزارش علمی طرح -3-7

، 7اجرای تبصره در نظر گرفته خواهد شد که پس از  محترم هیات علمی دانشگاه، مطابق آئین نامه ارتقاء

 توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به همراه ابالغ اختتام طرح به مجری مسئول اعالم خواهد شد. 

قرارداد فی مابین دانشگاه و کارفرمای اصلی توسط عضو هیات علمی هایی که بدون انعقاد به طرح -4-7

تواند گیرد. مجری مسئول می( تعلق نمیپژوهشیذب اعتبار دانشگاه اجرا شده باشد امتیاز آورده طرح )ج

امتیاز گزارش پایانی طرح مذکور را درصورتی دریافت نماید که در زمان عقد قرارداد با دستگاه خارج 

مذکور را از هسته کارآفرینی و ارتباط با  پژوهشیدانشگاهی، مجوز الزم درخصوص امکان انجام فعالیت 

 اختتام طرح توسط کارفرمای اصلیید تائارائه نامه  صورت پس ازصنعت دانشکده مربوطه اخذ نماید. در این

، دانشکده قرار گرفته باشد هسته یدکه مورد تائنسخه صحافی شده گزارش نهایی طرح  و همچنین دو

کمیسیون تخصصی هیات اختتام طرح توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه به وی ابالغ خواهد شد تا به 

 ارائه نماید. ممیزه دانشگاه

مشابه تقسیم  ،بین مجری اصلی و همکاران طرح 7-3تا  7-1مربوط به بندهای تقسیم امتیازهای  -5-7

 امتیازات مقاالت، بین نویسندگان مقاله خواهد بود.

اتمام ید تائپس از ارائه نامه  ،توسط اعضای هیات علمی دانشگاه پژوهشیهای امتیاز نظارت بر طرح -6-7

ید نظارت طرح توسط معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تائ یو نامه، طرح توسط کارفرمای اصلی نظارت بر

 تعیین و اعطاء خواهد شد. کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه توسط

کمیسیون  های خارج دانشگاهی برای ارائه بهنیاز جهت تخصیص امتیاز گزارش طرحمورد  تائیدی -7-7

فناوری دانشگاه و ید اختتام طرح به امضای معاون پژوهش و ی تائ، نامهتخصصی هیات ممیزه دانشگاه

 ید اختتام طرح توسط کارفرما می باشد.همچنین نامه تائ

 

 کارآفرينی و ارتباط با صنعت ورای ش 16/12/1396ماده و در جلسه مورخ  7اين آئين نامه در 

 تصويب رسيده است.هيات رئيسه دانشگاه به         دانشگاه و در جلسه مورخ          


